политика
по околна среда

„Каолин” ЕАД е компания с водеща
позиция в сектора на индустри
алните минерали в Югоизточна
Европа. Целта ни е създаване
на активи и стойност за наши
те служители и акционери, като
същевременно допринасяме за
просперитета на местните
общности в регионите, в които
извършваме дейност. Основният
ни предмет на дейност е изслед
ване, развитие, добив, преработ
ка и производство на индустри
ални минерали – каолин, кварцов
пясък, доломит, фелдшпат, варо
вик и др. Компанията ни е ключов
доставчик на иновационни реше
ния, които намират приложение
в керамичната, стъкларската,
хартиената,
строителната,
леярската, химическата и фураж
ната индустрии.
Ръководството на „Каолин“ ЕАД
поставя опазването на околната
среда сред основните си приори
тети в отговор на глобалната
тенденция на съвременното об
щество към постигане на устой
чиво развитие.

Ние осъзнаваме, че:
– Нашите дейности, продукти
и услуги оказват въздействие
върху компонентите на околна
та среда в районите, в които са
разположени обектите на друже
ството;

Гр. Сеново
01.06.2020 г.

– Потенциалното въздействие
върху околната среда е необхо
димо да се оценява преди стар
тирането на нова дейност, по
време на реализацията є, както
и след приключването є.
– Ефективното управление на
въздействието от нашите дей
ности, продукти и услуги върху
околната среда е изключително
важен елемент на нашата стра
тегия за корпоративна социална
отговорност.

Ние се ангажираме да спазваме следните основни
принципи:
– Съответствие с приложимите
нормативни и други изисквания в
областта на опазване на околна
та среда;
– Стремеж към предотвратява
не на замърсяването на околната
среда вследствие дейността на
компанията, развиване на енер
гийно ефективно производство,
оптимизиране на използваните
ресурси;
– Стремеж към постигане на
устойчиво развитие чрез управ
ление на бизнеспроцесите по
екологосъобразен начин;
– Повишаване информираност
та и ангажираността на работ
ниците и служителите по въ
просите, свързани с опазване на
околната среда;

– Непрекъснато подобрение на
екологичното ни поведение чрез
оценяване на резултатността
и прилагане на най-добрите въз
можни практики съобразно зако
новите изисквания, финансовите
и технологичните ни възможнос
ти, потребностите на клиенти
те ни, очакванията на общест
веността;
– Постоянен контрол на произ
водствените процеси, осигуря
ващ своевременно предприема
не на коригиращи действия;
– Оценяване на възможните въз
действия върху околната среда
преди стартиране на нови дей
ности или проекти с цел пости
гане на траен екоефект на ин
вестицията;
– Поставяне на изискванията по
отношение опазването на окол
ната среда пред доставчици,
подизпълнители и други заинте
ресовани страни;
– Осигуряване на ресурси за
поддържане и непрекъснато
подобряване на Системата за
управление на околната среда в
съответствие с изискванията
на ISO 14001:2015;
– Публичност на политиката по
околна среда и предоставяне на
информация за значимите аспек
ти на околната среда от дей
ността чрез уебсайта на компа
нията.

Главен изпълнителен директор
д-р Волф Харлфингер

